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Aksilan hoitoketjun asiantuntijoiden alueellinen henkilörekisteriseloste 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukainen henkilöstötietoihin liittyvä 

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. 

 

1 Rekisterin nimi Aksilan hoitoketjuasiantuntijoiden alueellinen henkilörekisteriseloste 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Posti-/käyntiosoite Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki 

Puhelin 06 415 4111 

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

 

3.1 Rekisteriasioidenhoitaja 

 

3.2 Tietosuojavastaava 

Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikön johtaja 

Matti Rekiaro 

 

Kehittämissuunnittelija Anne-Mari Lahdensuo 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

Puh. 06 415 4111, tietosuojavastaava(at)epshp.fi 

4 Henkilöstörekisterin pi-

tämisen peruste ja käyttö-

tarkoitus 

Rekisteriä käytetään perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen 

yksikössä – Aksilassa hoitoketjujen hallinnointiin. Loppukäyttäjiä ovat 

perusterveyden- ja sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon, sivistystoimen, 

varhaiskasvatuksen, poliisin ammattilaiset, kolmannen sektorin toimijat 

sekä kokemusasiantuntijat EPSHP:n alueella, jotka hakevat tietoa hoito-

käytänteistä ja etsiessään asiantuntijoita kouluttajiksi. 

5 Rekisterin tietosisältö  hoitoketjun nimi 

 työryhmän jäsenten nimet 

 asema työryhmässä ja omassa organisaatiossa 

 yhteystiedot 

 halukkuus kouluttajana toimimiseen 

 osallistuminen päivitykseen 

 julkaisusopimuksen allekirjoituspäivämäärä 

6 Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Tiedot kerätään Hoitoketjuasiantuntijarekisteri ja sopimus – lomakkeella.  

7 Säännönmukainen 

tietojen luovutus 

Ks. kohta 4. 

8 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Rekisteriä ylläpidetään sairaanhoitopiirin verkkoasemalla, jonne on rajat-

tu pääsyoikeus vain perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen 

yksikön Aksilan henkilöstöllä: 

 toimintayksikköjohtaja 

 ylihoitaja 

 kehittämissuunnittelijat 
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9 Rekisteröidyn informointi Henkilörekisteristä ja sen käyttötarkoituksesta informoidaan hoitoketju-

työryhmän ensimmäisessä kokouksessa ja tätä rekisteriselostetta ylläpi-

detään mahdollisten uusien rekisteröityjen informointia varten. 

10 Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Ei siirretä. 

11 Rekisteröidyn tarkas-

tusoikeus ja rekisterin yllä-

pito 

Ainoastaan rekisteröidyllä on tietojensa tarkastusoikeus Tietosuoja-

asetuksen (EU 2016/679) 15 artiklan mukaisesti. Tarkastusoikeus voi-

daan toteuttaa antamalla tilaisuus tutustua asiakirjoihin tai toimittamalla 

tiedot kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä noin yhden kuukauden ku-

luessa. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö esitetään henkilökohtaisesti tai 

pyyntö lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla taval-

la varmennettuna rekisterin vastuuhenkilölle. 

 

Tiedot voidaan toimittaa myös sähköisesti luettavassa muodossa rekiste-

röidyn pyynnöstä. 

 

Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen todistus, 

jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 

Rekisterissä havaitut virheet korjataan oma-aloitteisesti tavanomaisen 

ylläpitomenettelyn yhteydessä. Rekisteröidyn tekemästä vaatimuksesta 

rekisteritietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää Tietosuoja-

asetuksen (EU 2016/679) 16 artiklan mukaisesti. 

 

Jos tietoa ei korjata, on siitä aina annettava kirjallinen todistus. Siinä on 

mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. 

 

Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus rajoittaa henkilötietojen 

käsittelyä, vastustaa käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toi-

seen siten, kuin EU tietosuoja-asetuksessa (EU 2016/678) on säädetty. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötieto-

jen käsittelyyn milloin tahansa, jos tietojen kerääminen on perustunut 

rekisteröidyn suostumukseen ja oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä 

koskeva valitus valvontaviranomaiselle. 

12 Rekisteritietojen säily-

tys, arkistointi ja hävittä-

minen 

Henkilörekisteriä säilytetään ja ylläpidetään Aksilan verkkoasemalla. Re-

kisterissä olevat tiedot hävitetään asianmukaisesti niiden käyttötarpeen 

päätyttyä. Rekisteritiedon (tai rekisterin) hävittämisestä päätöksen tekee 

rekisterin vastuuhenkilö. 

13 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

Rekisteriin ei sisälly profilointia muilta osin, kuin että kaikki rekisterissä 

olevat ammattilaiset ovat henkilöitä, jotka ovat antaneet suostumuksensa 

hoitoketjuasiantuntijoina sekä kouluttajina olemiseen. 

 

Rekisteriin ei sisälly automaattista päätöksentekoa. 

 


